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Przedmiot : Przysposobienie do pracy  - zajęcia ogrodowe 

 Temat: : Rośliny popularne w naszych ogrodach -   magnolia . 

                                           

Witajcie . 

Czy kwitnie u Was coś za oknem? Przez okno widzę, że jeszcze nie zakańczyła 

swojego kwitnienia magnolia. Więc dzisiaj wspomnę o niej 😊. 

Magnolia to roślina ozdobna rosnąca jako drzewo lub krzew w naszych 
ogrodach. Uprawia się ją ze względu na piękne kwiaty, najczęściej przybierające 
różne odcienie różu i fioletu. 
 
Odmiany do uprawy w ogrodzie 

            

Wśród odmian magnolii występują magnolie drzewiaste, o wysokości od 5 do 
kilkunastu metrów .  
 



       
Do niewielkich ogródków przydomowych należy wybrać karłowe odmiany 
magnolii, osiągające nie więcej jak 2,5 m wysokości. 
 
 

   
Poszczególne odmiany magnolii różnią się również kolorem kwiatów i porą 
kwitnienia. Najczęściej kwiaty magnolii mogą przybierać rozmaite odcienie różu, 
występują także odmiany o kwiatach białych, kremowych, a nawet żółtych. 
Większość magnolii kwitnie od kwietnia do maja. Zdarza się również, iż pod 
koniec lata magnolie zakwitają ponownie. 
 
Uprawa magnolii 

Do uprawy magnolii najbardziej odpowiednie będzie stanowisko zaciszne, 
osłonięte przed mroźnymi wiatrami oraz dobrze nasłonecznione. Ewentualnie 
lekko ocienione. W miejscach zacienionych rośliny te bardzo słabo kwitną. Gleba 
powinna być przepuszczalna, próchnicza i lekko kwaśna. 
 
Podlewanie magnolii. Od maja do końca lipca, gdy jest najcieplej i najczęściej 
występują susze, rośliny trzeba regularnie podlewać. Wymagają tego 
szczególnie egzemplarze młode, które sadziliśmy w przeciągu ostatnich dwóch 
lat. 
Młode magnolie koniecznie musimy także na zimę ochronić przed mrozem i 
wiatrem. Całą roślinę okrywamy słomą lub jutowym workiem, a wokół dolnej 

https://poradnikogrodniczy.pl/ochrona-roslin-przed-zima-mrozem-i-wiatrem.php
https://poradnikogrodniczy.pl/ochrona-roslin-przed-zima-mrozem-i-wiatrem.php


części pnia usypujemy około 30-centymetrowy kopczyk z trocin lub kory. 

 
 
ZAPAMIĘTAJ:  
MŁODE , NOWO POSADZONE MAGNOLIE NALEŻY CHRONIĆ PRZED MROZEM, 
WŁAŚCIWIE PODLEWAĆ I UTRZYMYWAĆ LEKKO KWAŚNY ODCZYN GLEBY. 
 
Czy w Waszej okolicy rośnie magnolia?  Jeżeli tak, zróbcie jej zdjęcia i wyślijcie 

do mnie. Zrobię album z roślinami.  Zdjęcia proszę wysyłać na e-mail 

alicjaborowiecka@poczta.onet.pl  lub pod numer telefonu 666715062. 

            
Zapraszam do obejrzenia filmów:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GgvqH-RL6Z0 Czy można ciąć magnolię? 
https://www.youtube.com/watch?v=C2mabeiI7h4 Co dolega mojej Magnolii i 
Różanecznikowi?  
Pozdrawiam Was . Alicja Borowiecka 
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